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ПРАВИЛА ЗА ИЗБОРА НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ 

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КОМИСИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В резултат на процедурата за избор на външни оценители са изготвени окончателни списъци 

на външните експерти-оценители по отделните мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ 

САМОКОВ. Във всеки списък са включени всички избрани по мярката външни експерти - 

оценители, подредени по: резултатите от тестовете по мерките, при еднакъв резултат – по 

опита в оценяване и/или изготвяне на проекти, като приоритет има оценяването, и когато 

отново резултатът е еднакъв – по реда на постъпване на заявленията им.  

Като се има предвид, че процедурите за подбор на проектни предложения се обявяват с 

неколкократни приеми, до изчерпване на бюджета по мярката, се очаква по всяка мярка да 

има по два или повече приема. Индикативните графици за периодите на прием се 

публикуват в сайта на МИГ САМОКОВ. Всяка комисия се състои от нечетен брой оценители, 

определен в зависимост от броя подадени проекти по конкретния прием. 

УС на МИГ САМОКОВ взема решението за състава на комисиите, които се назначават със 

заповед на председателя на УС. За да осигури равнопоставеност на избраните експерти  и 

включване на всички експерти в комисиите, Управителният съвет на МИГ САМОКОВ прие 

правила за избор на външните експерти за включване в комисиите за подбор на проекти: 

- Във всяка следваща комисия ще се предлага на следващите по ред експерти от 

списъка да се включат като редовни членове на комисията, а следващите се вписват 

като резервни членове (при това участието като резервни членове няма да се счита за 

участие в комисия, ако не са станали впоследствие редовни оценители).   

- Ако някой от експертите е в невъзможност да се включи в комисията, се предлага на 

следващия по ред да стане оцените и т.н. Когато се стигне до края на списъка се 

продължава циклично отначало.  

- Не се допуска един и същи експерт да бъде едновременно оценител в две комисии. 

Ако един експерт е ангажиран като експерт в комисия по друга мярка на МИГ 

САМОКОВ към момента на назначаването на комисията, се кани следващия от 

списъка. 



- По мерки 7.2 и 7.5 от ПРСР и по четирите мерки от ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ има общи списъците на оценители. Приемите по тях ще се считат като 

приеми по една и съща мярка по отношение на включването на експерти от 

списъците им в комисиите. Например след първия прием по мярка 7.2 за следващ 

прием ще се счита първия прием по мярка 7.5 или повторния прием по мярка 7.2, в 

зависимост кой прием предхожда другия във времето. 

- При отказ на експерт да се включи в комисия поради друга заетост или невъзможност 

да се включи поради участие в друга комисия, той пропуска реда си и се продължава 

по реда в списъка. 

Тези правила се приемат, за да осигурят участието на всички външни експерти от списъците 

като оценители в комисиите равномерно и да се осигури независимост на комисиите.   


